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ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2559

สารบัญ
กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
เกร็ดความรู้
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คอลัมน์การเมืองกับการศึกษา
คอลัมน์ภาษาอังกฤษน่ารู้
หมอ(ความ)อยากคุย
คอลัมน์มนุษย์ Gossip
ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ปรัชญา : สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิน่ สู่สากล
วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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กิจกรรมด้านวิชาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดทาโครงการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทาโครงการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ นาโดยอาจารย์ ดร. มนูญ จันทร์สมบูรณ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์บรรพต กิติสุนทร และอาจารย์รัตนากร นามวงษ์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
จานวน 77 คน เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ที่สาคัญ เช่น สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตาบลสันติสุข
ตาบลดอยหล่อ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพระราชดาริห้วยฮ่องไคร้ และเทศบาลตาบลอุโมงค์
จังหวัดลาพูน
สาระสาคัญของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้สะท้อนองค์ความรู้และการจัดการ
องค์ความรู้เชิงพื้นที่ แนวคิดภาคใต้หลักแนวคิดการดาเนินจริง ขับเคลื่อนลงสู่ระดับการบริหารจัดการโครงการ
ภาคใต้ความร่ ว มมือต่างๆ การเรี ย นรู้ แบบวิธีการจากหน่ว ยงานที่ประสบความส าเร็จ และหน่ว ยงานที่ มี
ข้ อ จ ากั ด ในการบริ ห ารจั ด การเชิ ง องค์ ค วามรู้ ตลอดจนปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ท าให้ แ ต่ ล ะพื้ น ที่ ส ามารถประสบ
ความสาเร็จ และความสามารถในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานและประชาชน ที่จะทาให้การดาเนินงาน
ให้เกิดความสาเร็จร่วมกันของผลประโยชน์โดยรวม ที่สามารถสะท้อนถึงความสาเร็จ และความข้อจากัดแต่ละ
พื้นที่ต่อการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารระดับ จังหวัดสู่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบวิถีพอเพียง โดย
มีส่วนสาคัญที่ ช่วยในการพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ชุมชน อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา และช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการตระหนักถึง
ความส าคั ญ ขององค์ ค วามรู้ ท างด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในการน าองค์ ค วามรู้ สู่ ภ าคการปฏิ บั ติ จ ริ ง ต่ อ
กระบวนการเรี ย นรู้ น อกห้ องเรี ย น อีกทั้งยั งสร้างการสร้างเสริมประสบการณ์ แรงบันดาลใจให้ นักศึกษา
ตระหนักถึงความสาคั ญในวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะนามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และ
สังคมสืบไป
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The collaboration between Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU)
and Hanoi University
The collaboration between Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU) and Hanoi
University are successful. It has acknowledged academic reputation and academic
achievement of university for a long time. Moreover, both institutions Hanoi University and
NPRU have an MOU for Academic collaboration. At present, NPRU brought ten students to
Hanoi University for learning Vietnamese language and culture from 6th December to 31st
December 2015.

The students who are participating in this collaborative project are:
1. Miss Nopparut Loedksikit
3. Miss Nattawadee Srinuan
5. Miss Warangkhana Roemyindee
7. Miss Rattanawadee Kunchaiwattanakit
9. Mr. Chainarong Sitthisak

2. Miss Wannapha Panchong
4. Miss Kanittha Suksaard
6. Miss Sureemas Nuchtaworn
8. Mr. Kittisak Chiotchiyakorn
10. Mr. Suramongkol Limcharoensirikul
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กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับองค์กรภาคี จัดกิจกรรมปณิธานความดีปีมหามงคล
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปณิธาน
ความดีปีมหามงคล: ทาดี เริ่มได้ที่ใจเรา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนต้นแบบด้านจริยธรรม
จากโรงเรี ยนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม จานวน 300 คน (จาก 30 โรงเรียน) ครูที่ปรึกษา จานวน 30 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 200 คน และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วม จานวน
120 คน รวมทั้งสิ้น 650 คน ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในการนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ
บรรยายพิเศษ จากนั้นพระศรีวิสุทธิวงศ์(สุวิทย์ ปวิชฺชญฺญู) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ตาแหน่งเจ้าคณะอาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ได้บรรยายธรรมเรื่อง ทาดี เริ่มได้ที่ใจเรา และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจั ด ท าข้ อ เสนอโครงงานความดี ข องโรงเรี ย นต่ า งๆ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายอธิ วั ฒ น์ พั น ธุ์ ป ระชา
ผู้อานวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต 2 และอาจารย์ประเชิญ คนเทศ นักวิชาการอิสระ
เป็นวิทยากร
โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในปีมหามงคล 2558 – 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมปณิธานความดีทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และ
นิ ท รรศการปณิ ธ านความดี ปี ม หามงคลซึ่ ง ด าเนิ น การโดยงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกด้วย

ห
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สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต จัดทาบุญสาขาวิชา และพิธีไหว้สาบูชาครู

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้จัดโครงการปิ่นโตหนึ่งเถาข้าวหนึ่งอย่าง: ทาบุญสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต และ พิธีไหว้สาบูชาครู: บายศรีสู่ขวัญ
รับน้องใหม่ออกแบบดิจิทัลอาร์ต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลป์
การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมทาบุญสาขาวิชา และร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88
พรรษา โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดใหม่ปิ่นเกลียว มาทาพิธีทางสงฆ์ ส่วนในพิธีไหว้ครู ครอบครูช่างศิลป์ และบายศรีสู่ขวัญ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาพล สัมมาวุฒธิ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ จากสานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเป็นผู้ประกอบพิธีอ่าน
องค์การและครอบครูช่างศิลป์ ตามพิธีหลวง ภายในงานพิธีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชมพูนิช รองศาสตราจาย์ศิริพงศ์
พะยอมแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ อาจารย์วจินี อารีรอบและครอบครัว คณาจารย์
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร่วมในพิธีกันอย่างอบอุ่น และได้รับความ
อนุเคราะห์ดนตรีประกอบพิธี โดยการนาของอาจารย์ไพรัช ดารงกิจถาวร สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.ภัทร คมขา
สาขาวิชาดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์จาลอง ดอกชะเอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อาจารย์ปรีชา นวมนาม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อาจารย์ณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
อาจารย์ธนนันท์ กลั่นบุศย์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และนักศึกษาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการนี ้นับได้ วา่ เป็ นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนระลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาครู
และร่วมบายศรี สขู่ วัญรับน้ องใหม่ เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจและสืบทอดเป็ นประเพณีอนั ดีงามต่อไป
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คอลัมน์ “ภาษาอังกฤษน่ารู้”
Bright welcome 2016…Happy New Year, every my dear reader. ฉบับนี้อยากราลึกเรื่องกีฬา
กันสักหน่อย โดย English Idiom สานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกีฬาเช่น “give it your best shot”
Don’t worry Adam, give it your best shot! I’m sure you will make it to the finals soon.
ไม่ต้องกังวล อดัมทาให้ดีที่สุด นายจะเข้ารอบสุดท้ายได้แน่ ๆ “neck and neck” William and Sam are
neck and neck so it’s quite difficult to be sure who is going to win. Either of them could be
the champion. วิลเลี่ยมและแซมสูสีกันนะดังนั้นยากจังที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ไม่คนใดก็คนหนึ่งหล่ะ
ได้เป็นแชมป์แหงๆ
และสานวนภาษาอื่นๆที่น่ารู้มีอีกแยะเลยเช่น “Do good thing and good things will
happen to you.” ทาดีได้ดี “Do bad things and bad things will happen to you.” ทาชั่วได้ชั่ว
“Life isn’t always fair.” ฝนตกไม่ทั่วฟ้า “What goes around, comes around.” กงกรรมกงเกวียน
“to put yourself to else’s shoes”เอาใจเขามาใส่ใจเราตัวอย่างประโยคง่ายๆ เช่น “If you put
yourself on Jenny’s shoes, you’ll understand why she did that.”
ในฉบับนี้ขอตอบคาถามแฟนๆ กันนิดว่า การตอบคาถามเวลาสัมภาษณ์งานอย่างไรดี มาลองดูกันนะคะ
Thank you for your offering me a chance of interviewing. May I give brief information about
myself. I graduated..…from…… and my majoring is …… My hometown is in….. I am interested
in this position because it is very challenging. And I am sure that I am qualified enough for
this post. หลังจากแนะนาตัวเล็กน้อยคุณผู้อ่ านอาจต้องตอบคาถามและคาถามยอดฮิต ติดลมบน คือ
Do you speak a foreign language? ไม่ต้องลังเลตอบไปแบบมั่นใจเลยว่า Yes, I do. I studied
English in the university and I liked it a lot. I can communicate with both Thai and English.
However I still want to improve my English so that I can be more competitive at work.
(ตอบยาวแต่รับรองได้ ใจค่ะ) คาถามอื่น ๆ เช่น When was your last physical examination?
(เรื่องของการตรวจสุขภาพ) ตอบง่ายๆว่า It was about a week ago and my health is excellent.
คาถามต่อมา Do you like to work with facts and figures? (คุณชอบทางานกับข้อมูลและตัวเลขไหม)
Absolutely, that’s
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คอลัมน์ มนุษย์ Gossip

โดย ลำหวำน

ลมพัดเย็นสบายต้อนรับศักราชใหม่ปีพุทธศักราช 2559 ด้วยปีลิงนาโชค
ล าหวานละมี ความสุ ขเสี ย นี่ กระไร….ปี ใ หม่ ตึ กอาคารคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์หลังใหม่ ห้องใหม่ เฟอร์นิเจอร์อันใหม่อะไรๆ ก็ใหม่ ยกเว้นอย่างเดียว
แฟนลาหวานไม่ใช่คนใหม่นะจ๊ะ อะฮิ้วววววว ยังรักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความหวาน
อุ้ย! อย่าอิจฉานะจ๊ะ นานๆ จะได้ออกสื่อ อิอิ….อย่างว่าละจ๊ะ พอถึงเทศกาลปีใหม่ หนุ่มสาวชาวคณะมนุษย์ฯ
ก็ออกอาการดีใจตื่นเต้นเพราะรอของขวัญจากเพื่อนบัดดี้….ปีนี้ของฉันจะได้อะไรหนอ? เฝ้ารออย่างใจจดจ่อ
จนลาหวานต้องควานหาเรื่องเม้าท์มาเขย่าหน้าคอลัมน์กันเสียหน่อย….●เริ่มที่งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันเลยจ้า งานนี้มีอะไรเด็ดๆ ให้เม้าท์เพียบ หนุ่มหล่อรายแรก
จากรั้วศิลปกรรม อ.พงศธร เปิดรับศักราชปีวอกด้วยทรงผมใหม่ สกินเฮด เล่นเอาสะกิดใจสาวทั้งคณะให้ชวน
หั น มอง พี่ คะ…เลิ ก เป็ น ครู เ มื่อไหร่ หนู จ ะดั น เข้ าวงการดารานะคะ กรี๊ด ดดดด เจ้ ปลื้ ม ……●เห็ น ฟิต ซ้อ ม
ขะมักเขม้ น ชู๊ตลู กบาสลงห่ ว งอยู่ เป็ น นานสองนาน พอแข่งจริงไหง อาจารย์ พี่ลูกหมู พงศกร ของเดี๊ย น
ถึงชู๊ตพลาดเป้าล่ะคะ แหมมมมม เสียฟอร์มหมด เจอเจ้าตัว ลาหวานไม่รอช้ารีบสัมภาษณ์ อ้อ ! “ก็เพราะผม
ออมมือให้ฝ่ายตรงข้ามก็เท่านั้นเองละคราบ แฮ่ๆ ” แม้พูดไปนั่น ไหลเก่งนะเรา อิอิ…….● คนนี้เขาว่าจริงจัง
ทางานว่าจริงจังแล้ว แต่พอลงแข่งฟุตซอล แหม! พี่ท่านยิ่งเต็มที่ ซุปเปอร์เต็มที่เสียอีก จะเป็นใครเสียอีกละคะ
ถ้าไม่ใช่ ท่านรอง ไตรภพ ดู๊ดูเขาให้ใช้เท้าเตะบอล แต่พี่ท่านเหนือชั้นปรมาจารย์เส้าหลิน ไถลตัวรับลูกเป็นไง
ละคะ ไหล่ ห ลุ ดนะสิ เธอ……ขณะที่ส ามีเจ็บ ด้านภรรยาสาวสวยเชียร์ลี ดเดอร์ ก็เต็มที่กับภารกิจเชียร์กีฬา
อ.ดร.กรรณิ การ์ เต้น มัน ส์ มากจนลื มเฮีย ภพของเดี๊ยน ต๊าย! เต้นจนลื มท่านรองเลยนะจ๊ะแม่คู๊ณณณณณ
(ไม่ได้สิเจ๊ ล าหวาน นานทีปี ห น หนู ต้องใส่ ชุดเชียร์ลี ดเดอร์ให้ คุ้มเดี๋ยวแก่ตัว ไปใครจะให้ หนูใส่ อีกละคะเจ้
ดร.จอยกระซิบมาว่างั้น อิอิ) ● โอ้ยยยยย! อกอีแป้นจะแตก ระบาชุดแขกในงานแสดงปีใหม่ของคณะมนุษย์ฯ
เริ่ดมากๆ เจ้ขอบอก นาทีมโดย อ. ดร.ธิดารัตน์ งานนี้ลงทุนแปลงชมเป็นสาวอินตระเดียเต้น cover เพลง
บอกเลยคะว่าสวยมากกกกกกกกก สะดุดตาไปที่ อาจารย์ทราย สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เต้น พลิ้ว
เอวพลิ้ ว ว้ายยยย เริ่ด เจ้ชอบนะจ๊ะน้องสาวของเจ้ …..ตาคม ผมยาว ปากสี เริ่ดว่างๆ ถ้าไม่ใช่สีลิปนั้นแล้ ว
เจ้ขอเซ๊งต่อนะจ๊ะ จารย์ทรายขา ฮา…….● เฮงทุกปี ดวงดีทุกเวลาต้องยกให้ ประธานสาขาภาษาไทย
อ.เนตรนภา จับสลากรางวัลได้ตู้เย็นจากท่านคณบดี งานนี้ รับความโชคดีไปตั้งแต่ต้นปีนะเจ้ ….ว่าแต่ถ้าใช้เบื่อ
แล้วบอกลาหวานนะจ๊ะ เซ๊งต่อโดยด่วนห้องพักขาดแคลนจ้า ฮา…………ว้า! หมดอีกหน้าแล้วลาไปวันนี้พร้อม
กับคาว่า สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ารวยเงินทอง มีความสุขมากๆ นะคะ………
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ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนเงินทุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์
และการทาของ จานวน 135 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
11 - 19 มกราคม
2559 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอย
อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน
ประจาปี 2559 จานวน 689 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 มกราคม 2559
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดคุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติที่จะรับสมัคร รวมทั้งการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ
กฟผ. http://www.egat.co.th
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จานวน 9 อัตรา
รับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 14 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่
เว็บไซต์ http://job.hss.moph.go.th/

ประกาศทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ทุนรัฐบาล
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจาปี 2559 ให้ดาเนินการจัดสรรสนับสนุน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จานวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการทาวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและให้มีการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่ กลุ่มงานวิจัยพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานการศึกษา เขตคลองสาน (ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น) ตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 หมายเลขโทรศัพท์ 02-437 6631 - 5 ต่อ 3418 ในวัน เวลา
ราชการ หรือดาวน์โ หลดรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได้ ที่ http://www.bangkokeducation.in.th/new-details.php?...
หรือ www.bmamedia.in.th
UTokyo Amgen Scholars Program 2016 มอบทุนวิจัยระยะสั้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่างประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นในงานด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 14
มิถุนายน 2016 - 10 สิงหาคม 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกเหนือไปจากการทาวิจัยแล้วยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางมหาวิทยาลั ยโตเกีย วอีกด้ว ย สามารถสมัครได้ จนถึงวัน ที่ 1 กุม ภาพั นธ์ 2559 อ่ านรายละเอี ยดเพิ่ม เติม ได้ ที่
www.u-tokyo.ac.jp/en/prospective-students/amgen2016.html
สานักคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อสนับสนุนให้นิสิต
นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี หรือ
มีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการ/สาขาขาดแคลนของพื้ นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ โดยสานักคณะกรรมการอุดมศึกษาของหลักสูตรให้แก่
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สามารถสมั ค รได้ จ นถึ ง วั น ที่ 4 -11 มกราคม 2559 อ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://202.44.139.20/publicrelation/anc_doc/20160104183137.PDF

